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Hoe gevaarlijk is de verhouding
tussen Betbeder en Djief?
Eén Expo File, het werden er al gauw twee.
Eén Under the Ink-pagina, het werden er al
gauw twee. Eén Dangerous Liaisonshommage tekening van Al Severin, het
werden er al gauw drie.
Niet dat de ego's van Stéphane Betbeder en
Djief zo groot zijn dat ze meteen alle
aandacht opeisten, het bronmateriaal was
echter onuitpu�elijk waardoor selecteren
onmogelijk werd. Vandaar dat het derde
Expo 59 Magazine quasi volledig in het teken
staat van het drieluik Dangerous Liasions.
Allereerst leer je de auteurs beter kennen via
de Expo 59 Files, ten tweede geven zowel
scenarist Betbeder als tekenaar Djief een
inkijk in hun werk: de ene deelt het
onverkorte scenario van pagina 6 uit het
eerste deel terwijl de andere daarvan de
voorbereidende schetsen, de paginacomposi�e en het storyboard blootgee�. En
om het plaatje te completeren, analyseren
Bakeli�e & Formika net die scène om hun
bewondering voor deze strip te uiten.
Katapulteer terug
in de �jd en geniet
van deze Expo 59
Magazine,
voor
één keer omgedoopt tot Expo
1759 Magazine.
Al Severin &
Erik Deneyer
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Bestaat
visuele
perfectie?

Djief lijkt dat in
deze Dangerous
Liaisons wel te
k u n n e n
benaderen.
Niet zozeer omdat
elk kadertje op
zich een weldoordachte composi�e
bevat, wel door
het grotere plaatje
waarmee Djief de onderdelen net als één
geheel op de pagina presenteert. Hij laat als
het ware je ogen dansen op het gedreven ritme
van de tekeningen. De uitgestrekte armen met
in het verlengde Sebas�ens vallende lichaam
dat naar beneden dondert, het water in. Je oog
volgt vanzelfsprekend de val een prentje lager.
Die kronkeling leidt je automa�sch naar rechts
om het groepje toekijkers te markeren. De
close-up, mooi in een bolronde plaatsing,
eindigt in de sparteling uit het water. Met deze
vierde pagina uit het openingsdeel schiet Djief
meteen raak. Deze eerste episode van
Dangerous Liaisons zit zo vol met van die
ingenieuze composi�es, het eerste kadertje op
pagina 5, hoe je oog geleid wordt naar het
centrale punt op en in het landgoed, o zo
verwonderlijk knap.
Dangerous Liaisons doet vaak aan Samber
denken (te beginnen met de �jdsgeest), de
doos van Pandora die Djief opent is goddelijk
magisch en maakt er een hemels theater van.
Betbeder hee� al een voordeel door te kiezen
voor een sterke roman als basis, de keuzes die
hij maakt via beschrijvende vakken
beklemtonen de kracht van dit �jdloze
passieverhaal.
Erik Deneyer
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DJIEF
Naam?
Jean-François Bergeron.
Roepnaam of pseudoniem?
Djief.
Geboortedatum?
7 Juli 1971.
Geboorteplaats?
Montréal, Canada.
Studies?
Een nooit voltooide graﬁsche opleiding.
Voornamelijk autodidact.
Debuut?
Tokyo Ghost bij de Franse uitgever Soleil op
scenario van Nicolas Jarry in 2006.
Waar ben je het meest bekend om?
Godenschemering, negen delen, eveneens
bij Soleil en eveneens geschreven door Jarry
(grotendeels vertaald door Indruk).
Waar zou je het meest bekend om willen
zijn?
Geen idee. Ik koester elke reeks en elk
album waaraan ik werk. Maar als je me echt
verplicht te kiezen dan ga ik voor
Saint-Germain, twee delen verschenen bij
Glénat met Thierry Gloris als scenarist.
Welk personage had je zelf willen
bedenken?
Baron von Münchhausen.
Door wie of wat word je beïnvloed?
Ik put heel wat van mijn inspira�e uit de
Wereldgeschiedenis en meer speciﬁek die
zich afspeelde tussen de 13de en 18de
eeuw in Europa. Graﬁsch gezien hou ik van
architectonische en decora�eve stromingen
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zoals de Art Nouveau en de Art Deco.
Wat zijn je tekenwapens?
Het penseel voor het inktwerk en aquarel
voor het inkleuren. Onlangs ben ik voor de
stripreeks Créatures (nvdr voor Dupuis)
overgeschakeld naar digitaal tekenen.
Uit welke creatiefase haal je je voldoening?
De decoupage is ongetwijfeld de meest
bevredigende fase in het crea�eve proces bij
het maken van een album. Het is daar waar
alle narra�eve kracht van het verhaal vorm
krijgt, waar je je volledig in de mise-en-scène
kunt verdiepen. Maar het is ook het meest
veeleisende onderdeel �jdens het maken van
een stripverhaal.
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Zie je jezelf als artiest of als ambachtsman?
Persoonlijk krijg ik liever het e�ket ‘auteur’
opgeplakt. Maar tussen de twee op�es die
je mij voorlegt, kan ik met de term 'vakman'
perfect leven.
Teken je geconditioneerd of uit de losse
pols?
Zeer gecondi�oneerd. Da's echt zwoegen
voor mij om elke lijn, elke pose of elke
houding van de personages in de juiste
plooi te laten vallen. Wat zou ik graag een
dynamische, energieke en spontane
tekenaar willen zijn, helaas moet ik
vaststellen dat dit voor mij niet geldt.
Wat vind je het leukst om te tekenen?
Wat mij betre�: pin-ups.
Waar kijk je tegenop om te tekenen?
Een personage waarvan het ontwerp nogal
haaks en hoekig is, waar ik me de
gevangene van voel en dat ik album na
album wederom moet opvoeren...
Word je snel afgeleid tijdens het tekenen?
Hangt een beetje af van het stadium waarin
ik mij bevind bij het tekenen. Tijdens de
decoupage of het schetsen, ga ik volledig in
mijn werk op. Tijdens het inkten of het
inkleuren, kan ik naar de radio luisteren of
zelfs discussiëren terwijl ik werk aangezien
dat technische etappes zijn die eerder
mechanisch verlopen.
Haal je altijd je deadline?
Ja, al�jd. Mijn werkschema is zo
opgebouwd dat ik enkele weken reserve
voorzie om net op het onvoorziene te
kunnen an�ciperen. Je mag me gerust als
georganiseerd
en
professioneel
bestempelen, of dat probeer ik toch op zijn
minst.
Blijft er nog tijd over voor je sociale leven?
Mijn sociaal leven draait nu eenmaal rond
de wereld van strips. Deel uitmakend van
een Québecs atelier, bleef het elkaar zien
voor ons niet beperkt tot de reguliere
'kantooruren', Zo zagen we elkaars kinderen
opgroeien en blijven we nu nog de kleine
dingen des levens, lief en leed, met elkaar
delen.
Wat is jouw lievelingssmurf?
Ruimtesmurf, vanwege zijn avontuurlijke
ingesteldheid.
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Verslavingen? Slechte eigenschappen?
Noem me gerust cafeïneverslaafd, al hee� dat
enkel tot doel om beter te presteren! Mijn
grootste tekortkoming is ongetwijfeld dat ik
een workaholic ben.
Verborgen talenten?
Helaas geen. Sinds jaar en dag ben ik er naar
op zoek, echter blijkt, dat ik nergens anders
voor deug dan tekenen...
Jouw levensﬁlosoﬁe/motto?
Om Cocteau even te citeren: “In het leven heb
je vooral spijt van de dingen die je niet hebt
gedaan.” Da's een goeie afspiegeling van mijn
gemoedstoestand.
Wat staat er nog op jouw te doen-lijst?
Me bezighouden met de graafwerkzaamheden rond mijn huis en de duizend en een
onderhoudswerken die daarmee gepaard
gaan. Een oneindige lijst...
Wat steekt er in jouw schuif?
Een verhaal door Jean-Luc Corne�e
geschreven over twee ﬁlmsterren uit de
zwartwit-periode van de cinema, daar wil ik
mijn tanden in ze�en. Alleen hangt alles af
van mijn agenda wanneer ik er beschikbaar
voor ben...
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In Analyze This nemen
Bakeli�e & Formika een
strippagina onder de
loep en analyseren ze de
composi�e ervan.
Vandaag is dat plaat 6 uit
het eerste deel van de
reeks Dangerous Liaisons
van Betbeder en Djief.
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STÉPHANE
BETBEDER
Naam?
Betbeder, om u te dienen.
Roepnaam of pseudoniem?
Mijn moeder noemt me Fanou, mijn naasten spreken me
aan als Soufyx of De B, maar Stéphane is voor mij
toereikend genoeg.
Geboortedatum?
5 Oktober 1971, meneer de commissaris.
Geboorteplaats?
Pau, de Ooievaarskliniek, inspecteur-generaal.
Studies?
DNSEP Beaux Arts d’Angoulême (en dat is niet toevallig).
Debuut?
Hôtel particulier samen met Christophe Bec voor Soleil. En
daarvoor nog kortverhalen in ondertussen uitgestorven
fanzines, godzijdank.
Waar ben je het meest bekend om?
Moeilijk te bepalen wanneer je nog geen interplanetair
succes gehad hebt. Dan zet ik in op Créatures, mijn
volgende reeks met Djief die in de pijplijn zit die in januari
2021 verschijnt bij Dupuis.
Waar zou je het meest bekend om willen zijn?
Het bekend zijn is voor mij geen doel op zich. Vrij zijn om
de verhalen waaraan je werkt gepubliceerd te krijgen
zonder dat je de uitgevers steevast moet overtuigen van
de relevan�e ervan in hun catalogus of zonder het risico te
moeten lopen een njet op je bord te krijgen, dan ben ik al
meer dan tevreden.
Welk personage had je zelf willen bedenken?
Niet één, maar vier: Thorgal, Jugurtha, Photonik en
Snoopy.
Door wie of wat word je beïnvloed?
Het nieuws van de dag, de actualiteit. Het is een
onuitpu�elijke bron van inspira�e, de realiteit die de ﬁc�e
al�jd overtre�, dat voedt mij. De natuur. Ik ga regelma�g
stappen in de bergen (de Pyreneeën), het binaire ritme
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van je tred werkt als een hypno�serende openbaring die de
verbeelding bevrijdt. Contempleren in dat steile, woeste
landschap waar je, voor zover het oog kan zien geen enkele
menselijke aanwezigheid jou stoort, het mogelijk is om het
ego te laten ontluchten en je er alles leert te rela�veren.
Wat zijn je schrijfwapens?
Een goeie zwarte stylo of een paarse (je wordt obsessief en
maniakaal eens je ouder wordt) plus een no��eblok, die heb
ik al�jd op zak. Daar noteer, kribbel en schets ik in. Mijn
gedachten gaan alle rich�ngen uit met doorhalingen, pijlen
en trefwoorden. Ik moet het me kunnen visualiseren
vooraleer de machine op gang komt. Mijn handschri� is vrij
onleesbaar dat het me zelfs overkomt het erna niet meer te
kunnen ontcijferen. Hoeveel stukjes dialoog zijn er zo niet
verloren gegaan? Daarnaast maak ik natuurlijk gebruik van
een computer, de hypertekstmodus die me in staat stelde
om mijn s�jl te verﬁjnen dankzij de magie van copy-paste.
Uit welke creatiefase haal je je voldoening?
Schrijven is afzien wanneer alle pistes nog open blijven... tot
het moment dat �jdens het proces de karakters volledig
vorm krijgen en ik hen alleen nog maar hoef te volgen
doorheen de wereld die ik voor ogen heb. Dát moment
waarop jouw universum samenvloeit en je personages hun
plek hebben opgeëist, wanneer alles op een natuurlijke
manier verloopt, dat is uiterst bevredigend. Net als, in ﬁne,
wanneer ik het woord "einde" rechtsonder (al�jd
rechtsonder) het scenario kan schrijven. Wat vervullen die
vijf eenvoudige le�ers, te 'vertalen' als 'Mission
accomplished', mij met trots.
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Zie je jezelf als artiest of als ambachtsman?
Hangt van het momentum af. Ambachtsman in de
prak�jk. Ar�est van geest. Maar wel niet zo eentje van de
strekking "ambachtsman van de kunst", die omschrijving
komt voor mij heel pejora�ef over. Want dan moet ik aan
van die museale dorpjes denken waar vaag ar�sanaal
ﬁgura�ef aardewerk, lederen spiegelmaskers of
dorpsschilderijtjes
annex
landschappen
worden
aangeboden aan de toeristen.
Schrijf je geconditioneerd of uit de losse pols?
Ik begrijp de betekenis van de vraag niet zo goed. Bevrijd
als de gedachten uit het brein stromen, gecondi�oneerd
wanneer de geest verstopt is.
Wat vind je het leukst om te schrijven?
De dialogen van de personges met een stevig doordrenkt
karakter. Dat is echt waar ik het meeste plezier aan beleef
en ik me er zelfs op betrap hen na te spelen bij het
uitschrijven van de dialogen.
Waar kijk je tegenop om over te schrijven?
Alles wat geschiedenis aanbelangt. Je weg vinden in de
stapels documenta�e vergt een bovenmenselijke
inspanning van mij.
Word je snel afgeleid tijdens het schrijven?
Dansen mijn vingers over het klavier zoals die van een
pianist �jdens een concert, dan ben ik niet meer van deze
wereld. Daarom is de geringste aﬂeiding uit den boze
want deze kan me uit mijn transcendentale toestand
zwieren. De kleinste vorm van indringing op mijn werkplek
kan me doen opspringen, zoals �jdens een thriller
wanneer plots de moordenaar opduikt.
Haal je altijd je deadline?
Ja, en ik beschouw dat zelfs als een erezaak. Da's het
minste wat je van een professional mag verwachten.
Blijft er nog tijd over voor je sociale leven?
Mijn leven is opgedeeld in verschillende fases. Zit ik in de
crea�eve schrijﬀase dan schrijf ik van 's morgens tot 's
avonds onafgebroken waarbij ik soms zelfs niet de �jd
neem om me te wassen of normaal te eten. Zit ik in de
sociale fase dan ga ik op reis of spreek met mensen af ter
compensa�e. Totdat ik er genoeg van krijg en me weer als
een kluizenaar in mijn schrijvershermitage. Als een
perpetuum mobile...
Wat is jouw lievelingssmurf?
Moppersmurf. Ik hou van personages met minder
sympathieke karaktertrekjes. Ze houden de schijn niet
hoog, nemen geen blad voor de mond en zijn recht voor
de raap, veel interessanter dan degenen die honing om de
mond smeren.
Verslavingen? Slechte eigenschappen?
De smartphone en de instante toegang tot alle mogelijke
kennis. Vaak zou ik het liever niet weten, maar aan de
onzekerheid kan ik niet weerstaan.
Mijn slechte eigenschappen? Degene die ik niet zie.
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Verborgen talenten?
Ik droom er s�ekem van om me terug aan het tekenen te
ze�en en het schilderen weer op te pakken zonder me
erover te moeten pijnigen. Mijn brein vereist immers
professionalisme, terwijl mijn hand slechts de techniek van
de ontluikende amateurar�est bevat.
Jouw levensﬁlosoﬁe/motto?
« Als er voor jouw probleem een oplossing bestaat, dient het
nergens toe om je er druk over te maken. Wanneer er voor
jouw probleem geen oplossing bestaat, hee� het geen zin
om je er druk over te maken. ». Da's een Tibetaans gezegde
dat ik telkens als een mantra herhaal wanneer ik overspoeld
wordt door een op dat moment onoplosbaar probleem.
Wat staat er nog op jouw te doen-lijst?
Dit interview zo oprecht en nauwkeurig mogelijk
beantwoorden. En meteen daarna met haas�ge spoed
verder het idee voor een nieuw jeugdproject uitschrijven dat
me al een paar weken begeestert en dat ik dringend op
papier moet ze�en om het aan een uitgever voor te kunnen
stellen.
Wat steekt er in jouw schuif?
Zeg maar gerust meerdere schuiven. Je hebt die met de
afgestorven en reeds begraven projecten. Dan zijn er de
projecten die je misschien op een dag toch weer uit de kast
haalt. Of de projecten waar je nu mee bezig bent. Op dit
moment is het de laatste categorie die al mijn �jd en energie
in beslag neemt, want de huidige gebeurtenissen en de post
lockdownperiode die we doormaken, evenals de diepgaande
veranderingen in onze beschaving die zich voordoen, voeden
in het bijzonder mijn verbeelding.
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